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XVII. 

SAMUEL VAN HOOGSTRATEN. 

N de door mij gegeven levensschets van DIRK VAN HOOGSTRATEN 1) heb 
ik gezegd dat zijn zoon SAMUEL den 2 Augustus 1627 te Dordrecht werd 
geboren, en heb toen beloofd later de gronden op te geven waarop deze 
bepaling van tijd en plaats, die in strijd is met sommige opgaven, berust. 

Mr. P. S. SCHULL zegt in een levensbericht van S. VAN HOOGSTRATEN 2) 
dat deze den 2 van Oogstmaand 1626 het levenslicht aanschouwde en voegt in eene noot 
het volgende daaraan toe: "Wij zijn deze dagteekening verschuldigd aan eenen eigen
"handigen brief van HOOGSTRATEN, welke men elders te vergeefs zou zoeken; HOUBRAKEN 
"althans geeft den verjaardag niet op." Merkwaardig is het dat hi~r blijkbaar meer op 
den verjaardag dan op het jaartal wordt gedoeld. Dit laatste toch was door HOUBRAKEN 
wel vermeld. Terwijl ik dus de dagteekening van Mr. SCHULL gaarne aanneem moet in 
het jaartal m. i. eene schrijf- of drukfout schuilen. Voor de juistheid van het door 
HOUBRAKEN genoemde jaartal hebben wij niet minder dan het getuigenis van SAMUEL 
zelf, waar hij ons verhaalt dat hij bij den dood zijns vaders (December 1640) nog geen 
14 jaar oud was. 3) Wanneer men daarbij weet dat de huwelijksafkondiging zijner ouders 

I) O. H. z886 blz. 272 en volg. 
2) Geplaatst voor zijne uitgave van 5. VAN Hoo GSTRATEl'S .Dierijk en Dorothé of de verlossing van Dordrecht. Te 

Dordrecht, bij J. VAN HOUTRIJV& Jr., 1833." De eerste uitgave was van z666. 
3) Inleiding tot de Hoogeschoole der Schilderkonst, blz. Il. 
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den 12 Februari 1626 plaats had dan zal men het jaartal 1627 wel als het juiste moeten 
aannemen. 

KRAMM zegt, naar aanleiding een er door Dr. SCHOTEL gevonden aanteekening, dat 
SAMUEL niet te Dordrecht maar vermoedelijk te 's Gravenhage geboren werd. Hij schijnt 
niet geweten te hebben dat DIRK VAN HOOGSTRATEN zich in 1640 niet voor het eerst 
in Dordrecht vestigde, maar daar reeds vroeger had gewoond. 1) Overigens doelt SAMUEL 
er meermalen in zijne geschriften op, dat Dordrecht zijne geboorteplaats was en wordt 
dit ten overvloede bevestigd in een vers door zijn broeder FRANÇOIS op zijn dood ver
vaardigd. 2). Daarin wordt toch gezegd dat God hem 1za zijn zwerven te Dordrecht, daar 
't zonnelicht 't eerst op zijn gezicht kwam dalen, wedtrbracht. 

Het is niet met zekerheid te bepalen wanneer DIRK VAN HOOGSTRATEN met zijn 
gezin van Dordrecht naar 's Gravenhage vertrok. Dit moet waarschijnlijk in 1628 zijn 

I) Zie de bovenaangehaalde levensschets in O. H. 
2) F. VAN HOOGSTRATEN iV/enge/dichten achter zijne Schoole der Wereld, Dordr. 1682. Ik deel dit gedicht hier in 

zijn geheel mede, omdat het eene korte levensbeschrijving van SAMUEL bevat en ik er in het vervolg nog wel eens 
op zal moeten wijzen. Het is getiteld: Ter gedachtmisse van lWijnen Broeder Samuel va" Hoogstraetm. Overlcdm de n 
19m va" Wijnmaand des jaars 1678. SAMUEL wordt sprekende ingevoerd en zegt: 

Mijn vader was in konst en deugd 
De leider van mijn eerste jeugd, 
Toen hem de dood ter nederstiet, 
Genoot ik aan den Amstelvliet 
De lessen, om natuur geheel 
Te volgen met een vlug penseel. 
Een ruime wijl, was naderhand 
Mijn zetel aan den Merwekant, 
Totdat ik, tochtig om naer lof 
En roem te staan, in 's keizers hof 
Met veler Hovelingen gunst 
Mij heb gemeten in de kunst. 
Ik zag !talie en de stad 
Daar Romulus zijn zetel had; 
'k Heb aan den Teems, daar Karel woont 
En heerscht, mijn geest en vlijt getoont. 
Maer na dit zwerven brar.ht mij God, 
De wijze leider van ons lot, 
Te Dordrecht weêr, daar 't zonnelicht 
Eerst dalen kwam op mijn gezicht. 
Nu scheen ik scheutvrij voor gevaer. 
Doch weinig min dan vijftig jaer 
Geworden, heeft mij God bedocht, 
En enkel uit gena bezocht 
Met eene quael, die fel en bang 
Mij pijnigde drie jaren lang, 
En schoon de moed mij niet begaf, 
Mij eind'lijk zinken dede in 't graf. 
Kunstlievende, nu· zeg met mij: 
Wat is vernuft, wat 's Poezij 
En geestig schilderen, helaas I 
Dewijl men word der wormen aas. 
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geweest j maar in 1640 vestigde hij zich weder te Dordrecht, waar hij in December van 
datzelfde jaar overleed. 1) 

SAMUEL ontving zijne eerste opleiding tot de kunst van zijn vader, die hem de 
liefde daarvoor schijnt te hebben ingeprent. Zie hier wat hij zelf daarover zegt. "MzJ' 
,,gedenkt zeer wel, dat zeeker mijn Voogt, in mijn jeugt, als m{jn vader gestorven was, 
"mij de schilderkonst met zoete reedtnen afried, en een at/der beroep dat hem zeekerder scheen, 
"met schijnbaere woorden aanprees . . Maer mij dacht, schoon ik nog geen veertien jaar oudt 
"e1Z was, dat hij mij uz"! de zalt'chheit wilde treckm; en als in slavernij doemde: want 
"ik had de helft van mijn leven reets in dienst van onze Euterpe versleeten." 2) 

Met het oog op de acht kinderen die DIRK VAN HOOGSTRATEN naliet waarvan 
de dertienjarige SAMUEL de oudste was, is het wel te begrijpen dat zijn voogd liever 
zag dat hij een zekerder middel van bestaan koos. Dat niettegenstaande dit begrijpelijk 
bezwaar daartegen, toch aan den wensch van SAMUEL werd toegegeven, bewijst m. i. dat 
DIRK zijne weduwe niet in benarde omstandigheden achterliet. 

Alweder naar het eigen getuigenis van SAMUEL werd REMBRANDT, na den dood 
van zijn vader, zijn tweede meester 3). Wanneer hij onder diens leiding kwam vermeldt 
hij echter niet en is niet met zekerheid te bepalen. Dat hij in 1640 bij REMBRANDT zou 
gekomen zijn 4) is niet wel mogelijk, daar zijn vader eerst den 20 December van dat jaar 
overleed en uit het bovenstaande blijkt, dat de keus van het vak bezwaren vond, die 
moesten overwonnen worden j terwijl de keus van den leermeester en de onderhandelingen 
over de plaatsing toch ook nog wel eenigen tijd zullen hebben gevorderd. Men zal dus 
zijne vestiging bij REMBRANDT op zijn vroegst in 1641 mogelijk wel in 1642 moeten stellen. 

Hoe lang hij daar is gebleven is nog moeielijker te bepalen, maar hij was waar
schijnlijk weer geruimen tijd in· Dordrecht terug toen hij den 12 April 1648 tegelijk met 
zijne zuster DIGNA in de Doopsgezinde kerk werd gedoopt. 6) 

I) DIRK VAN HOOGSTRATEN Het niet zeven, zooals ik vroeger meende, maar acht kinderen na. Ik zal ze hier in 
volgorde naar den vermoedelijken geboortetijd opnoemen. 

1. SAMUli:L, geb. te Dordrecht, 2 Ang. 1627. 
2. DIGNA, die tegelijk met SAMUEL, in de doopsgezinde kerk werd gedoopt, en wier huwelijk met HENDRIK DE 

VOS den 5 Augustus 1655 te Dordrecht werd aangeteekend. 
3. JAN of HANS, geb. te 's Gravenhage. waarschijnlijk in 1630 of '31 en overleden te Weenen. 
4. FRANCOIS, geb. te 's Gravenhage 1632. 
5. SUZANSA, eerst gehuwd met GILLES NEERING en later (1669) met JAN WIJNAENDS, wonende te Haarlem. 
6. CORNELIA, die 29 juli 1660 aanteekende met AERT DE VOS, bakker te Dordrecht. 
7. WILLEMINA, die ongehuwd schijnt te zijn gebleven, evenals 
8. FRANCINA, waarvan ik de volgende kerkelijke attestatie vond, afgegeven 7 December 1679. Fra12Ci1la Dirx 

van Hoogstraale j. d. ~ewOO1lt bij de Vissebrugk, 1laar Haerlem. 
Omtrent de moeder van al deze kinderen vond ik de volgende aanteekening in het register der dooden op Dec. 1644. 
den 7e Een baer voor de Wed. van DIRK VAN HOOGSTRAETE over de Weeshuisstraet. 
2-) Inl. tot de H. S. der Sckilderk., blz. ii. 
3) Ibid., blz. 257 
4) REMBRANDT, sa vie et ses oevres, par C. VOSMAER, 2' ed., a Haye 1877, p. 238. 
6) laarb. voor Dordrecht 1841. Mengelw. blz, 31. 
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Hij verdeelde toen zijn tijd tusschen schilderen, teekenen, etsen, en de beoefening 
der poësie. Schilderijen uit dien tijd zijn mij van hem niet bekend. Maar er bestaat 
eene ets voorstellende "de lsraeHeten voor Pilatus" die S. v. Hoogstraten 1648 geteekend 
is,1) en in zijne Schoone Rosaliin 2) in 1650 te Dordrecht ui!gegeven, komen zes etsjes 
van zijne hand voor. 

Wat zijne gedichten betreft behalve die in de Schoone Rosal#n, vond ik uit dien 
tijd een vers voor ]ACOB VAN OORT'S Stuarts Ong-elukkige Heersckappije, gedrukt te 
Dordrecht in 1649, en in van Overstegen's POlZ)', een bruiloftsgedicht op diens huwelijk 
met ]OHA eOOLS, den 7 Mei 1649, en dit zullen wel niet de eenige van dien aard zijn. 
Bovendien moet hij in dien tijd de gedichten hebben vervaardigd, voorkomende in zijn 
Goude Schalmei;~ een boekje, do~r zijn broeder, FRANÇOIS, in 1652, tijdens zijn verblijf 
te Rome, uitgegeven 3). 

De . inhoud van dit boekje getuigd van eene gemoedsstemming, ernstiger dan men 
van een jongman van dien leeftijd zou verwachten. Eene onbeantwoorde liefde, die, naar 
men zeide, door hem gekoesterd werd, was misschien daarop van invloed geweest, even 
als zij een der oorzaken schijnt te zijn geweest om zijn reislust aan te wakkeren. 4) 

Hoe dit zij, hij vormde het plan tot het maken eener reis naar Weenen en Rome 
en onder de aanstalten daartoe schijnt de sombere stemming spoedig te zijn geweken. 
Reeds eenigen tijd toch voor zijn vertrek, stelde hij zich in de oogen zijner geloofsge
nooten wat al te weelderig aan, zoo als blijkt uit de Kerkelijke Acta der Doopsgezinde 
te Dordrecht waarin Dr. SCHOTEL de volgende aanteekeningvond: ,,3 Mei 1651 z''sSamuel 
"van Hoochstraten aangesproken, wijl eenige broeders hem op eenen schoonen lichten dag 
"met een degen op zi;' hadden zien gaan." 5) De vermaning schijnt evenwel weinig 
vrucht te hebben gedragen. Immers den 16 Mei ging hij van Dordrecht op reis en hij 

zelf getuigt: 

"Ik steeg te paert, met moed geharrenast. 
"Niet minder, als met Deegen en Pistolen, 
"En teeg op reis:" 

Het vers waaruit wij deze regels aanhalen en dat men vindt in zijne Inl. tot 
de H. S. der Schilderk., blz. 201 tot 204, bevat een verhaal van zijne reis van Dordrecht 

I) Zie O. H. 1883, blz. 294. 
2) Dit zeldzame boekje heb ik niet onder de oogen kunnen krijgen, maar men vindt eene uitvoerige beschrijving 

der plaatjes in den Catalogue Raisonné des Estampes de l'ecole Hol!. et Flam. Collection de Ridder. par Ph. van der 
Kelten, 1874, p. 83 en 84. 

3) De titel van dit boekje luid,: S. van Hoogstratens Goude Schalmey, Klinkende van Heilige gezangen op de Toonen 
Salomons en stemmen der Heiligen. Tot Dordrecht. Voor Abraham Andriesz., woonende over de Vlees-houwers-slraet in 
't Schrijfboek Anno 1652. De vorm van dit boekje was even als van de Schoone Rosaliin, dezelfde als die der bekende 
Mopsjes dier dagen, geschikt om in de werkmandjes of taschjes der dames eene plaats te kunnen vinden. 

4) Zie Houbraken D 1I, bi. 159 en 111r. P. S. Schul! in zijne bovenaangehaalde Levens- en Karakterbeschrijvinfvan 
S. van Hoogstraeten. 

5) Zie Jaarb. voor Dordrecht 1841. Mengelw. blz. 31. 
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tot Weenen. Het is los en gemakkelijk geschreven en komt mij voor een der beste 
proeven zijner dichtkunst te zijn. 

HOOGSTRATEN voorzag het van kantteekeningen waaruit men dag voor dag den loop 
der reis en zijne ontmoetingen kan leeren kennen. Het eindigt met zijn aankomst te 
Ween en des morgens van den 23 Juni 1651 en is gedagteekent: Tot Weenen z'n de maent 
van July 1651. 

Al spoedig schijnt HOOGSTRATEN in aanraking gekomen te zijn met mannen van 
't Hof; want reeds den 6 Augustus, dus slechts 14 dagen na zijne aankomst, genoot hij 
de eer d' eersteHngen Va1t onzen vl(jt 1), zooals hij ze zelf noemt, aan het keizerlijk hof 
van FERDINAND III ten toon te stellen en daarvoor een goude keten met den KeifzerHfke 
Genadenpenning te ontvangen. Het waren drie stukken, een portret, een Christus met de 
doornenkroon en een stilleven. De keizer was vergezeld van de keizerin, den koning van 
Hongarije en den Aartsbisschop. Het werk bleek zeer in den smaak van het gezelschap 
te vallen, maar inzonderheid op het stilleven scheen de keizer verHeft te wesen. De voor
stelling kwam hem zoo bedriegelijk voor dat hij, na het schilderij lang bezien te hebben, 
zeide: dat H. de eerste schilder was die hém bedrogen had en dat hif tot straf daarvoor 
het stuk niet terug zou krifgen. 2). M. BALEN zegt, bij gelegenheid der vermelding van 
het huwelijk van H. met zijne nicht, in de geslachtslijst zijner familie, met niet weinig glorie: 
Samuel van Ho09straten, Vermaard Schilder, en Poëet,. welke den 2 Augusti 165 I van Kazzar 
Fardinand de1t 111. wierd beschonken met. een Goude Keten, en Pronk-Medalie,. hebbende 
aan d'eene, 's Kazzers Beeltenis, en op d'ander zifde een Wage, of Schaal, met een Kruys, 
Schepter, en Zwaard met dz"t Bifschrz"ft: Firmamenta Re9norum.3). SAMUEL zelf later 
van dit eerbewijs' gewagende, noemt het: eene milthez"t, die meer spoorslar;en dan verge-
1zoer;in9 geeft. Toch blijkt uit verschillende plaatsen in zijne Inleiding 4), dat zijn succes 
te W eenen hem 'niet weinig streelde. 

Van zijn verblijf aldaar is overigens weinig bekend. De tijd van zijn vertrek 
moet waarschijnlijk in het begin van 1652 worden gesteld. In dat jaar toch was hij te 
Rome. Hij getuigt dit zelf in zijne Inlez'ding 6), waarin men ook merkwaardige mededee
lingen omtrent den toen daar bestaanden Nederlandschen schildersbent 6) en het verhaal 
van enkele ontmoetingen met, meest buitenlandsche, schilders vindt; maar bijzotKIerheden 
omtrent hetgeen hij er deed en ondervond, zal men er, behalve zijne inlijving in dien bond, 
te vergeefs in zoeken. Wat wij weten is dat elk lid van den Bent een bijnaam ontving en 
dat HOOGSTRATEN dien van Batavier verkreeg en daar deze bijnamen doorgaans werden 
gegeven met het oog op de eigenaardigheden van persoon of karakter, mogen wij aannemen 

1) Inl. tot de Hoogesek. der Schilderk. blz. 356. 
2) HOUBRAKEN D II, blz. 157 en 158. 
3) Beschr. van Dordr. blz. 1355. Men ziet dat hij in den datum met HOUBRAKEN verschilt. 
4) Zie o. a. blz, 274 en 308. 
&) Blz. 169. 
6) Blz. 207 en volg. 
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dat hier gedoeld werd op de degelijkheid van zijn karakter die hij ook te Rome onder 
de vele verleidingen behield. Waarschijnlijk heeft zich zijn verblijf te Rome tot het jaar 
1652 beperkt; 1) hij reisde van daar over Ween en terug waar hij nog weder eenigen tijd 
verbleef. De twee door hem vervaardigde schilderijen, welke zich in de Gallerij van het 
Belvedère te Weenen bevinden en welke met de jaartallen 1652 en 1653 zijn gemerkt, 
geven grond voor het vermoeden, dat hij die daar vervaardigde. In het laatst van 1654 
was hij echter in het vaderland terug. Uit dien tijd toch kennen wij van hem het: 
Bruylofts-Tafelspel of Parnassus Eergaef aan den Ed Heere Mathys Pompe, Heere van 
Slt'ngelandt etc. ende d'Ed Jonkvrouwe Maria Elz"sabeth Musch van Waelsdorp z'n huw. 
vereen. den 22 Nov. 1654 in 's Gravenhage, dat aldaar werd gedrukt. Hieruit valt met 
vrij groote zekerheid af te leiden dat hij zich toen weder in Nederland bevond. 

In 1656 begaf HOOGSTRATEN zich in het huwelijk. Ik vond daarvan de volgende 
aanteekening in het Register van Huwelijks-aangiften van onderscheiden gezindheden 
te Dordrecht: 

Op huijden den lesten Mey 1656 sijn aengeteyckent de troubeloften tusschen 
SAMUEL VAN HOOCHSTRATEN, jongman, van Dordt, geassisteert met HENDRIK DE 
VOSCH, sijn schoonbroeder, toecomen. Bruijdegom, ter eenre, en SARA VAN BALEN 
CORNELIsdr., j. d., mede van Dordt, geassisteert met MARGRETA VAN BALEN, huys
vrouw van ABRAHAM TERWE, haere suster, toecomende bruyt, ter andere sijde. 
Ter presentie en overstaen van Heeren JOHAN VAN MEWEN JACOBSZ en ANTHONY 
DE SONT PlETERSZ. Scepenen Actum uts. 

Sijn getrout ter presentie en overstaen van de voors. heeren Scepenen op 

den 18 Juny 16562). 

Dat deze aanteekening in dit boek gevonden word bewijst dat SAMUEL en zijne 
bruid toen nog niet tot de gevestigde Herv. kerk behoorden en het klinkt daarom eenig
zins vreemd dat Dr. SCHOTEL het volgende in de kerk. Acta der Doopsgez. vond aangeteekent : 

"SAMUEL VAN HOOCHSTRATEN, schilder, is hier den 17 Sept. 1656 van de gemeente 
"afgezonderd, omdat hij hem op verscheijde manieren aangestelt had en eene vrouw 

"getronwt, die buiten de Gemeente is." s). 
De volgende door mij in het doopboek der hervormde gemeente gevonden aan

teekening kan evenwel tot verklaring strekken: 
12 January 1657. "Sijn ter selve daghe, naer ordentelijke belijdenisse des geloofs, 

"en ontvanginghe tot de gemeynschap der heylighen voor de Christelijke Gemeynte 
"gedoopt, SARA VAN BALEN, huysvrouw van Hr. HOOCHSTRATE en CORNELIA VAN 

"BALEN, j. d., haere suster." 

1) BALEN in zijne Bijvoegingen, de Heeren van St. Pieter vermeldende, zegt: VAN HOOGSTRATEN was te Rome 1652 
2) In VAN OVERSTEGENS Poezij vindt men blz. 135 een: Huwelikx·Toezang op den Hooggeleerde?! Pocet C1Z Schilde?' 

Samuel z'an Hoogstrateu en :Juffrouwe Sara Balen. 
a) Jaarb. voor Dordrecht, 1841. Mengelw. blz. 31. 
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Zeker was op 17 Sept. '56 reeds gebleken dat SARA zich van de Doopsgezinde 
gemeente wilde afscheiden. Ook SAMUEL is toen waarschijnlijk tot de Herv. kerk over
gegaan, maar daar hij reeds den doop ontvangen had, werd deze voor hem niet weder vereischt. 

In 1656 liet VAN HOOGSTRATEN zich inschrijven in de broederschap der Romeinen 
of St. Pietersheeren te Dordrecht. Dit was eene reeds in de 14e eeuw opgerichte vereeni
ging van personen die Rome bezochten. Aan deze broederschap was een gasthuis verbonden 
waar vroeger de reizende St. Pietersbroeders konden herbergen en later aan arme vreem
delingen een of twee nachten slaapplaats werd verleend: Op St. Pietersdag werd door 
de broeders een maaltijd gehouden. In 1675 was HOOGSTRATEN Deken dezer broe
derscha p. 1) 

Het moet tusschen 1656 en 1662 geweest zijn dat hij, volgens HOUBRAKEN 2), woonde 
i1z 't voorste Huis, dat sedert aan de BrouwerIj van den Oranjeboom te Dordrecht getrok
ken is, daar hij op de ruime zolderinfJc gelegenheid had een volkomen Toneel op te slaan. 

Hij deed de lessen in de regelen der kunst steeds met voorbeelden gepaard gaan 
en zoo kwam hij er allengs toe de bekwaamste zijner leerlingen, om ze in het gebaren
spel te oefenen, een Tooneelstuk, hetzij door hem zelf, of door anderen vervaardigd, te 
doen uitvoeren. Zij mochten dan hunne ouders en goede bekenden uitnoodigen tot het 
bijwonen der vertooning. Dat zulke zaken in die dagen aan velen aanstoot· moesten 
geven spreekt van zelf, en waarschijnlijk zullen zij wel tot de verscheyde manieren, die 
de ergernis zijner geloofsgenooten hadden gewekt, hebben behoord. GODFRIED SCHALKEN, 
ARENT DE GELD ER en CORNELIS VERMEULEN moeten in dien tijd leerlingen van 
HOOGSTRATEN zijn geweest. Als schilderwerk van hem uit dien tijd wordt door BALEN 
genoemd een stuk, voorstellende de munters, vervaardigd in 1657. 3) 

Het is merkwaardig dat in die dagen in het Protestantsche Nederland bij de groote 
meerderheid, en dat zoowel bij staats- als Oranjegezinden, zulk eene voorliefde bestond 
voor het Koninklijk huis der STUARTS, met zijne Roomschgezinde neigingen. 

Dat men afschuw had van den Koningsmoord is natuurlijk, maar minder begrijpelijk 
is het dat men de tirannieke en meineed ige handelingen van KAREL I geheel vergat en 
hem als martelaar voor de goede zaak vereerde. 4). Waarschijnlijk werd de stralenkrans, 
die hem in het oog der Nederlanders omgaf, nog vergroot door den weerzin, die OLIVIER 
CROMWELL en zijne ultra puriteinsche en democratische republiek had gewekt, terwijl zijne 
handelingen tegenover Nederland weinig geschikt waren om dien te verminderen. 

De herstelling van KAREL den II op den Engelschen troon werd dan ook met 
groote vreugde begroet. In Proza en Poësie werden de juichtoon en daarover aangeheven 

I) Zie BALEN blz. 166-168, 687 en Bijvoegingen blz. 2. 

~) Hou BRAKEN D Il, blz. 193, noot. 
3) Beschr. van Dordrecht, blz. 682. 
4) Zie o. a. JalOb van Oorts. Stuarts ongelukkige Heerschappije, Dordrecht 1649. Waarin o~k een vers van 

S. VAN HOOGS'fRATEN voorkomt. 
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en ook SAMUEL VAN HOOGSTRATEN liet zich in dezen niet onbetuigd, en bezong in ver
schillende gedichten die heugelijke gebeurtenis. 1) 

De eerbewijzen aan KAREL gedurende zijne reis naar, en verblijf te 's Gravenhage en 
bij zijn vertrek van Scheveningen naar Engeland betoond en de daartegenover door hem 
gedane dankbetuigingen en beloften, mochten doen vooronderstellen dat hij ons land een 
goed hart toedroeg, en daar hij den naam had van een kunstlievend vorst te zijn, ook 
de Nederlandsche kunstenaars, welke zich in zijn rijk ophielden, gaarne zijn steun zou 

verleenen. 
Dit moet althans de meening van S. VAN HOOGSTRATEN zijn geweest. Waar

schijnlijk vond zijne kunst in Holland niet de gewenschte waardeering of leverde althans 
niet zulke geldelijke voordeelen op, als hij met het oog op de eer en de voordeelen, aan 
het Ween er hof geoogst, ook aan KARELS hof meende te kunnen verwerven. 

Uit niets blijkt, dat hij eenige aansporing van anderen ontving om naar Engeland 
over te komen, zoodat hij geheel uit eigen beweging besloot om daarheen te vertrekken 
en zijn geluk te beproeven. 

Ik vond in het boek der Proc1amatiën in de Hervormde kerk te Dordrecht de 
volgende Attestatie, aangevraagd den 3en en afgegeven den 14en September 1662: SAMUEL 
VAN HOOGHSTRATEN, schilder en SARA VAN BALEN syn huysvrouw gewoontop'tmarckt
velt 2) vertrokken na London. 

Dat hij met zijne vrouw (zijn huwelijk bleef kinderloos) daarheen trok en zijne 
attestatie had opgevraagd, bewijst dat hier geen kort bezoek, maar eene vestiging voor 
geruimen tijd werd bedoeld. 

Hij heeft dan ook ruim vier jaar in Londen gewoond. Zijn vrienden schijnen niet 
minder dan hijzelf groote verwachtingen te hebben gehad van het succes, dat hem in 
Engeland wachte. HEIMAN DULLAERT maakte een vers: Op het vertrek des Heeren Samuel 
van HooI/straten naar Enl/eland, getiteld: Aen den Wint S), dat bij HOUBRAKEN te vinden 
is, terwijl deze zegt, dat ook zijn vrient Abraham van Groenz'nl/en hem met een Ileesti!f 
klinkdicht geluk op reis wenschte. 

I) Zie: Herstelde Zeeg-Triomf, van Karel de Tweede, Koning van Groot Brit/anjen, enz. Doorverscheijdevoornaemste 
Poëten van Hollandt. Dordrecht 1660. VAN HOOGSTRATEN leverde hierin een gedicht getiteld: De Merwe-Nimfes ZeeJ{e-zang. 

J. van Oor!s, Ontlokene Roose, Bloeyende Distel Bloem en Hersnaerde Harp. Door den Alder-doorlugtighsten Vorst 
en Prins Karel Stuart 11, enz. Dordrecht 166:. Ook dit boekje is versiert met een vers van S. VAN HOOGST RATEN 
getiteld: Vliegende gedachten op de On ti. Roose, enz. 

Brittannias of lierstelde Majesteyt. Heldendicht door L. van den Bos. Dor~recht 1661. Onder de opdrachtsverzen 
is er ook een van S. VAN HOOGSTRATEN. 

2) Hier stond het huis. getrokken aan de brouwerij de Oranjeboom. waarvan bierboven gesproken werd. 
3) H. DULLAERTS gedichten, _Amsterdam 1719. Deze uitgave werd door DAVID VAN HOOGSTRATEN bezorgd. die 

ze vooraf doet gaan door een levensbericht van DULLAERr. Sprekende van hunne vriendschap zegt hij: De gemeenzaam
heid was des te grooter. omdat hij met Samuel van Hoogstraten de schilderkunst bij Rembrand geleerd had. Men heeft 
hieruit opgemaakt, dat beiden tegelijk bij REMBRANDT zijn geweest. Dit is evenwel onmogelijk. daar H. DULLAERT den 
8 Febr. 1636 in de Gerer. kerk te Rotterdam werd gedoopt en dus omstreeks 8~ jaar jonger was dan SAMUEL. 

Zie ook VOSMAER'S Rembrandt p. 296 
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Nu men weet dat VAN HOOGSTRATEN reeds in 1662 in Engeland kwam, verklaart 
het zich, dat VERTUE op eene verkooping in 1730 in Covent-Garden een door hem 
geschilderd stuk zag, waarop een Engelsehen almanak met het jaartal 1663 werd afge
beeld. Het was een portret van SAMUEL zelf. Op eene notenhouten tafel lagen, behalve 
den vermelden almanak, eenige papieren, een pen, een pennemes en eene gouden medaille 1). 
Zeker den eerepenning van FERDINAND lIl. 

Van zijn leven en werken in Engeland is weinig bekend. Had Mr. P. S. SCHVLL 
goed kunnen vinden ons wat meer mede te deel en uit de twee door SAMUEL aan zijn 
vriend WILLEM VAN BLItNBERG geschreven brieven, die hij ter inzage heeft gehad, 
misschien zou ons daarover meer licht zijn opgegaan; maar zelfs de data er van worden 
ons niet vermeld. Wat hij er uit afschrijft geeft ons den indruk dat zijne blijkbaar nog 
al groote verwachtingen niet waren vervuld. Immers schrijft hij: "doch glij ik willig 
"met mijn noodlot henen, hoewel ik dikwijls mijn fortuin beklaag dat mij ten deel viel, 
"den berg der glorien te beklauteren en heerengunst met penseel te zoeken, de nijd op 
,.het hart te trappen en hijgende het koud zweet van het voorhoofd af te wissehen ; de 
"weg tot Famas tempel is vol doornen, vol scorpioenen en giftige padden, maar de weg 
"der vromen schijnt mij glad en effen," In zijne Inleiding tot de Hoogeschoole der Schil
derkonst doelt hij enkele malen op zijn verblijf te Londen. Zoo verhaalt hij met blijkbaar 
welgevallen dat hij eens met vier of vijf heeren van de Royal Socz'eteit te gast genood 
was bij den Heer POVY 2), schatmeester van den Hertog VAN VORK, maar uit de groote 
ingenomenheid met dit eerbewijs blijkt dunkt mij, dat zijn verlangen om aan het hof 
ontvangen te worden niet werd vervuld. De tijdsomstandigheden waren hem ook niet 
gunstig. Al spoedig bleek dat Koning KAREL niet zoo welwillend voor de Neder!. Repu
bliek gezind was als men had mogen verwachten. Allerhande grieven werden door hem 
opgerakeld, die meermalen tot wederzijdsche vijandelijke daden aanleiding gaven waarvan 
eene oorlogsverklaring in 1665 het gevolg was. Gedurende dien oorlog heerschte in 
Londen de pest, terwijl eindelijk in 1666 een groot deel dier stad door brand verwoest werd. 

Het is zeker vreemd dat HOOGSTRATEN onder dit alles in Londen is blijven wonen j 
maar uit zijn eigen verhaal van den brand, die den 12 September 1666 uitbrak en ver
scheiden dagen aanhield, blijkt dat hij er toen nog verbleef. S) 't Was Sondagh, zegt hij, 
en ik tot Londen z'n Wytstriet omtrent mijn boeken bezich, was verw01zdert, dat de straelen 
der zonne zoo root en gloeiende in mijne kamér scheenen. Waeroil ik het venster nade
rende zach, dat een rosse smook, die ik het zwerk waande te zijn, zuitwestwaert overwoey. 
1 k hielt mij hierin gerust, tot dat ik, omtrmt ten elf ure voormz'ddach, een groot fjerucht 
op straat hoorde, want al 't volk tiep ter naeste kerk uit, roepende ,.fire fire." Op de vraag 

1) Zie: Charles Blane. Histoire des Peintres. Ecole Hol!. T. II: S. van Hoogst,·atm, p. 2. Ook: W. Burger, ,Uusées 
de Hollande. Amst. et la Haye p. 222, die als bron noemt: Walpole Anecdotes of Painting in England, T. III, /J. 21. 

2) Inl. tot de H. S. der Sckilderk. blz. r88. 
s) Inl. blz. 266. 

18 
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waar en hoe? werd geantwoord dat de Franschen en Duitschers de stad in brand hadden 
gestoken. Dit was een vals vermoeden, maer de hand Gods en de rechtvaerdige gramschap 
was alleen oorzaek. I) Uit deze opmerking blijkt, dunkt mij, dat de ingenomenheid met 

Koning KAREL wel wat was verzwakt. Ik vermoed dat hij kort na dien brand Londen 
heeft verlaten en in het vaderland is teruggekeerd. Een der gronden voor deze meening 

is dat zijne Dieryk en Dorotlté in 1666 werd uitgegeven zonder dat blijkt dat iemand 
anders zich met die uitgave heeft belast. Dit stuk was waarschijnlijk reeds voor zijn 
vertrek naar Engeland vervaardigd. Uit de Opdracht blijkt toch, dat het reeds geruimen 
tijd was blijven liggen, terwijl hij zich verontschuldigt dat hij zich den tijd niet had 

gegund om het te herschaven, daar de naijveriue Godin Pictura hem dit verbood. Het 
werd te 's Gravenhage uitgegeven. 

Wijst dit misschien op eene vestiging aldaar na zijne terugkomst uit Londen? 
HOUBRAKEN zegt dat SAMUEL eenige jaren in den Haag heeft gewoond, 2) en WEYERMAN 3) 
dat hij in 1668 bij de schilder-academie aldaar als meester werd aangeteekent. Dit laatste 

wordt bevestigd door de volge~de aanteekening in de rekening der confrerie: den 21 January 
1668 heeft de Heer Samuel van Hoochstraten zijn vrij/zeit als 1/;lr. betaelt. f 6.- 4). 
Ofschoon nu uit een en ander nog niet volgt, dat hij zich dadelijk na zijne terugkomst 

te 's Hage gevestigd heeft, word dit toch waarschijnlijk. In elk geval moet hij in 1668 

aldaar hebben gewoond en gevestigd zijn gebleven tot September 1671. Ik ontving van 
den heer A. BREDIUS twee door hem gevonden aanteekeningen, die dit tot zekerheid 
brengen. Volgens de eene, gedagteekent 13 Juny 1668, draagt iemand ten behoeve van 
Samuel van Hoochstratm eene obligo van t 4000 over, Not. BONTESTEYN, den Haag, 

terwijl de andere, in dato 24 September 1671: Sr. Samuel van Hoochstraten, Meester 
fijnscltilder, alhier in dm Hage, bëkent getransporteerd te hebbm eene obtiuatie van 5000 

Car. gulden. Get: Samuel Valt Hoogstraten, voor de tweede maal alzoo 't eerste vermist 
wiert. Not. V. Andn'chem, dm Haag. 

Dat hij gedurende zijn verblijf te 's Hage zijne geboorteplaats niet vergat blijkt 

o. a. uit het tooneelstuk door hem vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk van 

CCRNELIS HOORENS en HESTER TERWE, eene nicht zijner vrouw, gesloten den I Sept. 1669.5) 

Een ander boekje in dien tijd door hem uitgegeven, heeft den volgenden zonder_ 

lingen titel: De uestrafte Ontschakinu of 2eegltafte HerstelNng van denjongm Haegaenveld. 

I) Hij maakte ook een gedicht op dien brand, dat in 2ijn geheel is te vinden achter zijn Haegaenveld. Het is 
getiteld: De Vliegende Faem Met het droevig Bescheit van den Brand der stad Londen. In zijne Inleiding vindt men er 
een paar proeven van. 

2) D. Il, blz. 156. 
3) Levens der Ned. Konst Schilders. D. IV, blz 47. 
4) Obreen Arch. D. V, blz. 134. 
;) Getiteld: Hof-Krakeel, Tusschen Pan Kupido en Uranius wegens de Heerschappije over de eerlijke jonkheit j het 

Bruilofts vermaak opgeoffert aen de Eerwaerd. Bruidegom Sr. KORNELIS HOORENS en de Eerbare Bruit juffr HESTER 
TERWE. In den Echten Staet vereenigt tot Dordrecht den 1 Sept. 1669. Te's Gravenhage gedruct bij JOH RAMMAZETN. 
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Versiert met Wonderlijke Bejegeningen der Hotlandsche Nimfen, Toegeegent aen de 
Hooggebore Princessen Elisabeth Maria en Emz'Na Louisa 1). Met Koper prenten 2). 
De inhoud Van het boekje is niet minder zonderling dan den titel. Het is geschreven 
in den trant der destijds in den smaak zijnde Arcadia's. De handeling heeft dan eens in 
den Haag, dan te Dordrecht, dan op geheel denkbeeldige oorden plaats. Waarschijnlijk 
was zin en bedoeling voor de tijdgenooten minder duister dan voor ons. Een vluchtig 
doorzien prikkelde mij niet om er ernstige studie van te maken; maar zooveel bleek mij 
wel, dat het zeker weinig in den smaak onzer tegenwoordige schoonen zou vallen. 

Behalve met dezen letterkundigen arbeid schijnt hij zich te 's Hage veel met het 
schilderen, vooral van portretten, te hebben beziggehouden. Vreemd is het dat in het 
hiervóór aangehaalde grafschrift van dit wonen in den Haag niet wordt gerept. FRANCOIS 
schijnt het onder de zwerftochten te hebben gerekend, waarvan hij SAMUEL laat zeggen: 
Maer na dit zwerven bracht my God - te Dordrecht 'loeer. 

Den Heer A. VAN DE WEG dank ik de volgende aanteekening: Actum den 26 

September 1671: Dat voor ons quam Cornelia van Baelen 3) weduwe en boedelhouster van 
Zal. Johan Cop in zijn leven notarz's en procureur binnen dezer stede, dewelke bekende 
vercogt te hebben ende dienvolgende tI' cedeeren en over te dragen ten behOEve van Sr. 
Samuel van Hooghstraten, een geheel huijs met alle sfjnen toebehooren staende en gelegen 
in 't Steeghoversloot alhier ter stede, tusschen de huijsse en erve van d' Erffgenaeme Valt 
Capt. Aernout de Vrz'es aen de eene en het !wijs van Steven van Esch glaesmaker aen 
ti' andere zij'de en dat met al wélke vrij'dommen enz. tot eene somme van twee duijzent 
Caroli guldens 4). Dit werd door hem zeker spoedig na den koop betrokken en, zooals 
in het vervolg blijken zal, tot aan zijn dood bewoond. 

De aanleiding tot zijne hernieuwde vestiging te Dordrecht was waarschijnlijk zijne 
benoeming tot Provoost der Munt. Het recht op eene betrekking bij de Munt was erfelijk 
in de familie; maar dat het aanzienlijk ambt van Provoost 5) ook door zijne voorvaderen 
bekleed was, is mij niet gebleken. Dat hij deze betrekking met ijver waarnam en zich 
geheel op de hoogte er van trachtte te stellen, kan worden opgemaakt uit de door hem 
geschreven en in 1673 voltooide: Gulden Annotatien wegens de Hollandsche en Bra
bantsche Erfmuntplaatsen nevens de oude Costumen en Gewoonten van de Munt tot 
Dordrecht en deszelfs loffelij'ke Privilegien, vergadert uijt de originele oude boeken elt 

1) Ik durf niet bepalen, welke prinsessen hier worden bedoeld. Misschien de beide oudste dochters van Koning 
FREDERIK van Bohemen? Doch men zou geneigd zijn aan jongere personen te denken. Immers de oudste, prinses 
ELISABETH. werd te Heidelberg geboren 24 Dec. r6r8, 

2) Het werd uitgegeven te Amsterdam. Bij Baltus Boekholt boekverkoper woonende in de Niezel. r669. 
a) Deze CORNELIA BALEN was eene zuster van de vrouw van S. VAN HOOGSTRATEN. Zie BALEN blz. r355. 
4) De overdracht der obligatie groot /5000 stond zeker in verband mct het vertrek uit den Haag en den aankoop 

van dit huis. 
5) Zie HOUBRAKEN D. 1I, blz. r62, noot, en Vader\. Letteroeff. r850 blz. 388, noot 29 en 30. 

18* 
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Brieven in 't jaar onzes Heeren 1673 1). VAN DE WALL maakte er voor zijne aantee
keningen, bij de stukken de Munt betreffende, een ijverig gebruik van. Een der twee 
Provoosten was ook boekhouder der Munters-Kapel in de Groote Kerk en deze betrekking 
werd aan HOOGSTRATEN opgedragen. Toen in 1675 het afsluithek voor deze Kapel werd 
vernieuwd, vervaardigde hij daarvoor het volgende tweeregelig versje, waarin tevens het 
jaartal wordt aangegeven, dat daarop geplaatst werd en nog te lezen is: 

Hebt gy op Munt gemunt, uytmuntender dan goudt, 
DeeL d'armen van uw munt en WaCht Weer honderdt Voudt ;). 

In weerwil van den tijd dien hij aan zijne betrekking bij de munt moest besteden 
en zijne letterkundige werkzaamheden schijnt de schilderkunst ook in die dagen zijn 
hoofdvak te zijn gebleven. De vervaardiging der portretten van CORNELIS POMPE VAN 
MEERDERVOORT en zijne echtgenoote en van de achtjarige ELISABETH VAN BEVERE, eene 
aanverwante van genoemd echtpaar, welke in den inventaris der nalatenschap van JOHAN 
DIEDERIK POMPE VAN MEERDERVOORT vermeld worden ~), werden waarschijnlijk in dezen 
tijd vervaardigd, terwijl een tweede Munterstuk, bevattende de portretten der toenmalige 
beambten der munt in 1674 door hem geschilderd werd. 4) 

Hij had ook in dezen tijd verschillende leerlingen zooals blijkt uit hetgeen 
HOUBRAKEN vertelt van het gebeurde met de muskadeldruiven 5), wat tevens een aardig 
voorbeeld geeft van de wijze waarop hij met hen omging. HOUBRAKEN die zegt dat hij 
tijdens dit voorval de oudste onder de leerlingen was, moet omstreeks 1674 onder HOOG
STRATENS leiding zijn gekomen. Immers zegt 6) hij dat een Munterstuk door HOOGSTRATEN 
geschilderd werd, terwijl hij bij hem was, en volgens BALEN, werd dit in 1674 
door hem vervaardigd. Wie de medeleerlingen waren, is mij niet gebleken; maar na 
HOUBRAKENS vertrek, waarschijnlijk omstreeks 1676, nam hij geene jongelieden in de leer 
en schilderde slechts weinig meer. De pijnlijke kwaal, die hem ten grave zou slepen, 
ontnam hem waarschijnlijk daartoe den lust. Toch bleef hij werkzaam tot aan het einde. 
Zoo bezorgde hij in dezen tijd de uitgave van zijn InleidinfJ tot de Hoogeschool der 
Schilderkonst of de Zichtbaere Werdt waarvan de Opdracht de dagteekening van I Maart 
1678 draagt en die in ditzelfde jaar werd uitgegeven, terwijl hij een ander werk, de 
Onzichtbare Waerelt getiteld, schreef, waarvan het handschrift in handen van HOUBRAKEN 

1) Zie VAN DE WALL, Handvesten en Privilegien der Stad Dordrecht, blz. 535. Het manuscript berustte bij d ... 
papieren der Munt. Ben ik wel onderricht, dan zijn de papieren der Munt te Dordrecht bij hare opheffing overgegaan 
naar die te Utrecht, en is dit werk daar waarschijnlijk nog aanwezig. 

2) BALEN, blz. 100. 

3) Zie over dezen Inventaris O. H. D. lIl, blz. 260. 
4) BALEN, blz. 682. 
5) D. Il, blz. 165. 
6) Ibid. blz. IS0. 
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schijnt te zijn gebleven, die plan had het uit te geven, maar daartoe niet gekomen is. 1). 
Hij etste in 1677 het portret van hem zelf, dat vóór zijne Inleiding gevonden wordt en 

nog in 1678 schilderde of copiëerde hij voor de regeering van Dordrecht de portretten 
van de stadhouders WILLEM Il en lIl. 2) 

Tot de weinige personen met wie hij tot het laatst van zijn leven vriendschap
pelijken omgang hield behoorde WILLEM VAN BLIËNBURG LAURENSZ, een aanzienlijk 

koopman, lid der stedelijke regeering en beoefenaar der letteren, dezelfde met wie hij 
reeds tijdens zijn verblijf te Londen briefwisseling hield en die, volgens ROUBRAKEN, 

om zzjne wetenschappen van hem bemind was. 
Maar de quael, die fel en banf[, hem drie jaren lang pijnigde, deed hem eindelijk 

in 'tgraf zinken. Hij overleed den 19 October 16783). 
Ik vond daarvan de volgende aanteekening in het register der dooden, op Oct. 1678: 

den 1ge een Swarte baer int Steegh Ouersloot voor Samuel van Hoogs/rate, 
schilder. 

Hieruit blijkt, dat hij uit hetzelfde huis, dat hij in 1671 had gekocht, werd begraven. 

Slechts 33 dagen later overleed zijne echtgenoote. Zij was, waarschijnlijk om in 
hare ziekte betere oppassing te hebben, overgegaan of gebracht bij een harer nichten 
TERWE zooals blijkt uit de volgende aanteekening in het doodenregister op November 1678: 

den 22& een swarte baer op de Vogelmart tot ')uffr. Terwe voor de weduwe van 
Niklaes 4) van Hoogstrate, schilder. 

Zij werd bij haar echtgenoot in de Munterskapel begraven 5). 

SAMUEL VAN HOOGSTRATEN schijnt een achtenswaardig en beminnelijk man te 

zijn geweest, kalm van natuur en in alles beredeneerd. Mr. P. S. SCHULL zegt: 

Hoogstraten behoorde tot de stillen in den lande,' bij wien het aan eenvoudig en echt 
godsdienstig gevoel geenszins ontbrak; en schoon geen vijand van onderzoek, echter zich 
,ziet sterk genoeg waande, te midden zoo veler u#eenloopende stèlse/s van Mysticismus, 
Spinosismus, Wederdoopers en wat al meer, eenen eigenen weg te kiezen en zich liever, 

1) HOUBRAKEN, D. II, blz. r6I, noot. 
2) Thesoriers rekening over 1678, fol. 77 verso. 
Betaelt aan SAMUEL VAN HOOGHSTRATEN over het schilderen of copieeren van de conterfeytsels van Syn hooght. en 

Syn heer vader onsterfelijker Memorie bij reck"., ordtie. en qtie. 6I:e 10 13. 
Deze stukken bevinden zich thans op Dordrechts Museum. Zie den Catalogus, onder No. 728. 
3) Zie grafschrift door zijn broeder FRANCOIS, hierboven blz. 2, noot. 
4) Dit is eene vergissing, die zich daaruit verklaart, dat er ten dien tijde ook eenen NICOLAAS VAN HOOGSTRATEN 

in Dordrecht woonde. Maar gelukkig staat er schilder en is de tijd van overlijden van SARA ook van elders bekend. 
Later vond ik in een ander boek nog de volgende aanteekening op 1678 November: den 22e een swarte baer voor de 
Weduwe van Sal. Samuel van Hoogkstraet, sckilder, op de Vogelmart. 

5) Zie haar grafschrift door FRANCOlS VAN HOOGSTRATEN, insgelijks te vinden in zijne Mengeldichten. 
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om 's mans eigene uitdrukking te bezigen, gebonden achtte aan het koord der heerschende 
kerk, in weerwil dat hij het gemeen aanflenomen gevoelen niet onvermengd achtte met 
vele beuzelingen. 1) 

Zoo weinig hij zich met geschillen op godsdienstig gebied heeft ingelaten schijnt 
hij zich ook met staatszaken te hebben gemoeid. 

Ook op kunstgebied is alles bij hem beredeneerd. Hij 'werd, zegt HOUBRAKEN, 2) 
door eenen byzonder nayverenden Geest gedreven en kon niet dulden dat ymand hem 
voorbij streefde in de loopbaan van de Konst om de Eerlaurieren. Over zulks was' er 
geen deel van de Konst, zoo anderen hem daarz'n schenen vooru# te wzllen draven, of hij 
volgde hen straks op de hielen. Gebouwen, Landschappen, onstuz'mige Zee, stilte Wateren, 
Dieren, Bloemen, Fruit en stil leven en wat het ook wezen mocht, daar wist hzï zz'ch na te 
zetten en 't zich eygen te maken. Dus zucht om alles te doen wat anderen deden en dit 
zelfs beter te doen dan zij; maar van een eigen streven en eigen ideaal blijkt slechts 

wemlg. Hij schijnt de les, die in het antwoord dat hij tijdens zijn verblijf bij REMBRANDT 
aan FABRITIUS gaf 3), was opgesloten, slechts gedeeltelijk in praktijk te hebben gebracht; 

maar dezelfde naijver, die hem dreef om zonder eten of drinken aan zijn werk te blijven, 

totdat hij zijn doel bereikt had, schijnt hem altijd te zijn bijgebleven. 
Volgens Mr. A. D. DE VRIES 4) worden de etsen van VAN HOOGSTRATEN geken

merkt door iets mats en kleurloos, en ook zijn schilderwerk is, naar hetgeen er mij van 
bekend is, dikwijls zwak van kleur. Waarschijnlijk verdiepte hij zich te veel in de regelen 
der kunst aan wier nasporing hij een goed deel van zijn leven wijdde en die hij in zijne 

Hoogeschool der Scht'lderkonst te boek stelde. 
Merkwaardig in dit opzicht is zijn oordeel over REMBRANDT dat wij op blz. 273 

van dit boek lezen. Wonderlzj'k heeft zich onzen Rembrant in reflezeerinflen gequeeten, 
Jae het sc/zeen of deze verkiezing van 't wederomkaetsen van eenich licht zijn rechte element 
was, had hij hem maer wat beter op de grondregels deezer konst verstaen: want die 
alleenlijk op zijn oog en gewaénde ondervindinge steunt, be[Jaet dikmaels feylen, die den 
spot van leerjongers, ik zwijge van meesters, verdienen. 

Dit lezende is men geneigd te vragen of wanneer HOOGSTRATEN zich wat minder 

in die regels had verdiept, en meer eigen indrukken had gevolgd hij niet grooter kunstenaar 
zou geworden zijn? 

Maar bekwaam was hij zeker. Op dezelfde bladzijde waar wij het boven aangehaald 
oordeel van Mr. DE VRIES lezen, zegt deze dat door hem, dz'e de rij van Rembrandts 
kunstwerken wil zuiveren van alles wat ten onrechte aan den meester wordt toegeschreven 
het werk van zijn leerling SAMUEL VAN HOOGSTRATEN nauwkeurig moet worden bestu-

I) Mr. P. S. SCHULL. Levens en karakter beschr. van S. VAN HOOGSTRATEN. De eigen uitdrukking vond hij 
zeker in de door hem ter inzage verstrekte brieven. 

2) D. II, blz. 157. 
a) H. Sch. der Schilderk •• blz. Ir en 12. 

4) Zie O. H. 1883. blz. 294. 
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deerd. Meer dan eene ets en teekening, die gedurende langen tijd voor werk van 

REMBRANDT werd aangezien, bleek hem door S. VAN HOOGSTRATEN te zijn vervaardigd. 
Wanneer men bedenkt dat hij reeds voor zijn dertiende jaar, volgens zijn eigen 

getuigenis, een goed deel van zijn leven aan de beoeffening der kunst had gewijd en hem 
dus weinig tijd voor wetenschappelijke opleiding was gegund, dan staat men waarlijk 
verbaasd over de groote kennis waarvan zijne verschillende geschriften, inzonderheid zijne 

Hoogeschool der ScMlderkonst, getuigen. Eene kennis, die zich ook In zijn schilder

werk openbaart. 
Het schijnt dat de kunst van HOOGSTRATEN tijdens zijn leven zeer gezocht was. 

Men mag hem wel onder de gelukkige Schilders Vatt zyn Eeuw tellen, wUI Mj door de 
Fortuz"1z begunstigt meest voorwz'nt gezeilt heeft. Aldus getuigd HOUBRAKEN. Maar vreemd 

is het, dat zijn werk zoo spoedig na zijn dood schier vergeten was, 
Toen VERTUE het portret van VAN HOOGSTRATEN met een almanak van 1663 op 

eene verkooping in Covent-Garden in 1730, dus nog geen 70 jaar na zijn verblijf in 
Engeland, ontdekte, wist men niet meer dat hij dat land ooit bezocht had. 1) Maar vreemder 

is het, dat VAN Go OL zelfs niet op de gedachte kwam dat het merk S. v. H., dat op 
het schilderij dat thans in het Haagsche Museum is, voorkomt S. VAN HOOGSTRATEN zou 
beteekenen en het aan een schilder van zijn maaksel, die S. VAN DER HOOG zou genaamd 

zijn, toeschreef 2) en dat de voor hun tijd bekwame kunstkoopers P. en J. IJVER en 
A. DELFOS, die den Catalogus der verkooping van VAN DER LINDEN VAN SLINGELAND, 

gehouden te Dordrecht in 1785, zamenstelden, een schilderij, voorstellende een Bijbelsche 
Historie, daar Christus gedwongen werd zijn Kruis te dragen, gemerkt S. v. H., onder 

No. 658 bij de schilderijen van onbekende meesters plaatsten. 8) 
In onze Nederlandsche Musea's vind men slechts weinig van zijne kunst. Het 

Rijks-Museum te Amsterdam heeft onder No. 691, het portret van MATTHEUS VAN DEN 

BROEK, behoorende tot de verzameling DUPPER, en onder No. 692 De zieke dame, 
te vinden in de zaal VAN DER Hoop. Naar dit laatste vindt men eene gravure bij 

CHARLES BLANC. De onwaardige gast onder No. 690 voorkomende, werd vroeger ook 
aan hem toegeschreven, maar is, volgens den heer BREDIUS, waarschijnlijk niet van hem. 

Merkwaardig is het reeds bovengenoemde schilderij in het Koninklijk kabinet te 
's Gravenhage, No. 52 van den Catalogus. Op de binnenplaats van een deftig huis wan
delt eene dame die bezig is een brief te lezen. Van deze binnenplaats ziet men door 

eene kolonnade op een tuin of park. Op den achtergrond is een steenen trap met leuning, 

1) CHARLES BLANC. Histoire des Peintres. Ecole Hollandaise. T Il, S. VAN HOOGSTATEN, p. 2. 
2) VAN GOOL, D. Il, blz. 489. KRAMM, die dit VAN Go OL erg ten kwade duidt, begaat een dergelijke fout, door 

een afzonderlijk artikel aan S. HOOGHSTRATEN te wijden, die hij als een hoogst bekwaam kunstgraveur noemt, nergens 
door hem vermeld gevonden: terwijl hij zelf in het voorafgaand artikel had opgemerkt, dat men het in dien tijd met 
het schrijven van eigennamen zoo nauw niet nam. 

3) De heer A. BREDIUS maakte mij hierop opmerkzaam. 
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die naar de huisdeur leidt, waarop een kat zit; terwijl twee openstaande deuren doorzichten 
aanbieden. Geheel op den voorgrond, staat een patrijshond. 

Dit schilderij hing vroeger zeer hoog in den hoek bij een raam zoodat het niet 
goed te zien was. Toen ik het onlangs, na de verplaatsing, zag was mijn indruk 
er van, veel gunstiger dan vroeger, ofschoon het voor mij een niet zeer aantrekkelijk 
stuk blijft. Toch heeft het zeker groote verdienste. Volgens BURGER 1) herinnert het 
tegelijk aan REMBRANDT en aan PIETER DE HOOG HE; maar zou er met het oog op 
de groote van het vrouwenbeeld en den hond, een groot gebrek in de perspectief 
bestaan. Daar dit schilderij door HOOGSTRATEN blijkbaar geschilderd is, om eene proeve 
van zijne kennis in de perspectief te geven, waarop hij niet weinig trotsch was, 2) geloof 
ik, dat de anders zoo bekwame kunstcriticus zich hier vergist en anders zou geoordeeld 
hebben, indien hij het stuk beter had kunnen zien. Overigens moet ik aannemen, dat hij 
de beschrijving slechts uit latere herinnering heeft opgeteekend, want terwijl hij spreekt 
van een patrijshond in natuurlijke grootte, heeft het dier op het schilderij zeker niet de 
helft daarvan. 

Merkwaardig is ook het oordeel van CHARLES BLANC S) over dit stuk. Ce tableau 
represente Ie vestibule d'un palais à colonnes, dans lequel ce promène une dame éléflam
ment vltue de soie jaune, qui lit U11e lettre et qui est prlsédée de son epagneul. La dame, 
rejetée au troisième plan, parat'! petite en proportion du cadre, qui a deux mltres et demi 
de hauteur, de sorte qu'z'! y a tout ensemble trop d'importance pour un tableau d'archi
teeture, et trop peu pour une scène famz'!ière, I' artiste n' a'J'ant pas bien su s'il voulat'! 
peindre un Pierre de Hooch en flra1zd ou un Terburg (olossal. Fauté d'avoir sacrifié la 
figure au fond ou Ie fond à la flflu re, il a manqué son e ffet; maz's il a prouvé, du moz1zs 
qu'il savait manier une brosse et qu'z'! n' avat'! pas été pour rien I' élève de Rembrandt. 

Het was vroeger in het bezit der Haagsche schilderkamer en werd later voor f 115 
gekocht voor het kabinet van den prins van Oranje. 

Dordrechts Museum bezit nog de twee bovenvermelde portretten van de Prinsen 
WILLEM II en lIl; maar deze zijn slechts door hem naar anderen gecopiëerd. 

Omtrent het werk van S. VAN HOOGSTRATEN, dat nog in particuliere verzame
lingen hier te lande aanwezig is ontving ik de volgende mededeelingen 4) : 

Bij ]onkr • Mr. V. DE STEURS te 's Gravenhage: Een mansportret, gem. S. 
v. H. 1662. 

1) In zijne Mussees de la HoIJande. 
2) Zie o. a. zijn H. Sch. der Schilderk., blz. 274. 
3) Histoir" des Peintres. Ecole Hollandaise T. Il. S. VAN HOOGSTRATEN, p. 3. 
4) Deze en de volgende aanteekeningen omtrent de in verschillende Musea en verzamelingen aanwezige werken 

van S. VAN HOOGST RATEN ben ik sch;er aIJe verschuldigd aan de vriendelijke hulp der Heeren Dr. A. BREDIUS en 
E. W. MOES. 
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Bij Mr. F. C. DONKER CURTIUS te 's Gravenhage: Een stukje, voorstellende een 
dame bij een wieg, gem. S. v. H.1). zeer goed. Het kwam voor op de 
Tentoonstelling van scMlderifen van oude Meesters, geh. te 's Gravenhage 1881, 

No. 164 van den Catalogus. 

Bij Jonkhr. Ridder PAUW VAN WIELDRECHT op Villa Povia te Zeist: een stuk of 
6 levensgroote portretten ten voeten uit, gemt S. V. H. 1671. 

In verschillende buitenlandsche Musea worden schilderijen van hem aangetroffen. Als: 

In de Gallerij van het Belvedère te Weenen: Een gezicht op de Burgplaats, dat 
door CHARLES BLANC aldus wordt beschreven: Vue de la place intédeure du 
Palais imperial, prise du cdt! de la cour de Suisses, au sud-est. SifJn!: Samuel 
van Hoogstraten 1652. 

En De man aan het venster 2), waarvan de catalogus de volgende beschrijving geeft: 
No. 928. "Den Raum des ganzen Bildes nimmt ein Fenster ein. Vertieft 
in der steinernen Einfassung bilden die runden, in Blei gefassten scheiben 
drei horizont abtheilingen, deren mittlere, breiteste, nochmal vertical getheilt 
ist. Ann einen solchen geöffnete Theile stecht ein alter Mann den kopfheraus 
und sieht mit Lebhaftigkeit den Beschauer an. Er trägt eine Pelzmütze, sein 
Gesicht ist rünzelig und von grauem Bart umrahmt. Gem. S. v. H. S) 1653." 

W AAGEN noemt dit schilderij "Von sehr naturwahrer und fleisiger Durchführing 
in allen Theilen nur etwas unwahren Ton im fleisch." 

In het Museum Leichtenstein Een borstbeela van een fongman, gem. S. V. H. 1645, 
Londen. Covent Garden, het reeds hierboven beschreven eigen portret van 1663. 

In het Museum te Berlijn; Een mansportret van 165 I, gem. S. v. Hoc ... ST. 

In dat te Bamberg. De doornenkronz'nfj van eMstus, gemerkt. 

De Ned. Spectator 1889, No. 8, bevat onder den titel van Zwervers tot rust ge
komen het bericht dat de Heer G. MARQUAND van New-York eene verzameling schilderijen 
van oude meesters door hem aan het Metropolitan Museum of Art eerst ter tentoonstelling 
afgestaan, later aan dat Museum heeft geschonken. Onder de werken van Ned. Meesters 
wordt daarbij genoemd, een stuk van SAMUEL VAN HOOGSTRATEN, zijnde: Eenportretstuk, 

1) Op de verkooping IMA.N PAUW te 's Gravenhage, 23 Nov. 1779, kwam een schilderij van S. v. H. voor 
voorstellende eene dame bij eene wieg, die voor f 300 verkocht werd. De maat komt evenwel niet overeen met dat 
van den Heer DONKER CURTIUS. Als pendant werd toen voor f 285 verkocht het schilderij De zieke dame thans in de 
collectie VAN DER Hoop. 

s) Eene afbeelding van dit stuk is o. a. te vinden in CH. BLANC Hist. de Peintres. 
3) De S is getrokken door het voorste been der H, terwijl de verbindingslijn der twee beenen door de V wordt 

gevormd. Men vindt dit monogram, dat door HOOGSTRATEN dikwijls gebezigd werd, bij IMMERZEEL, D. lIl, blz. 282, doch 
daar staat de Vonder de verbindingslijn. 

19 
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Heer en 'Dame van ongeveer 35 jaren. Zij z#ten aan een tafel bedekt met rood kleea. 
De Heer MARQUAND kocht het van den kunstkooper SEDELMEI]ER te Parijs. 

Bij LEBRUN 1) vind men eene gravure naar eene schilderij van S. VAN HOOGSTRATEN, 
waarop eene dame met krullend kapsel en in zijden kleed. Zij zit bij eene tafel waarop 
een hondje ligt, dat zij met de linkerhand streelt. Op een stoel ligt een heerenrok met 
een degen er op. Op den grond komt een kat achter een werkmand uitkijken. Ter 
linkerzijde ziet men door een openstaande deur in een vertrek, waarvan een raam in de 
buitenlucht uitkomt. Dit schilderij, groot 19\, bij 16\ Parijsche duimen, werd, volgens 
BLANC, te Parijs eerst in 1782 voor 190, daarna in 1784 voor 130 livres verkocht. Waar 
het sedert gebleven is scheen hem onbekend. 

KRAMM spreekt nog 2) van twee door HOOGSTRATEN geschilderde portretjes van 
hem zelt en van zijne vrouw, die op eene verkooping te 's Hage in 1740 gehouden te 
zamen f 16.00 opbrachten. Verder van eene schilderij waarop verschillende portretten 
van leden van het Muntbestuur, uit de Munt te Dordrecht afkomstig, dat denkelijk door 
hem geschilderd was en in het bezit was van den kunstschilder SCHOUMAN te Breda. 
Dit was waarschijnlijk een gedeelte van een der hiervoor vermelde Munterstukken, die 
bij het opredderen der Munt te Dordrecht in stukken gesneden en grootendeels vernietigd 
zijn. Eindelijk vermeld KRAMM een, op de verkooping NEUFVILLE BRANTS, gehouden 
te Amsterdam den 23 Maart 1823, voorkomend schilderij, voorstellende JACOB CATS en 
zijne echtgenoote op Zorgvliet. Hoog I. Br. 1.32 M, 

Het portret van M. BALEN voor zijne Beschrijving van Dordrecht is door R. DE 
HOOGE gegraveert, naar het door S. VAN HOOGSTRATEN geschilderde. 

Op verschillende in de zeventiende eeuw gehouden veilingen en inventarissen van 
schilderijen van dien tijd komt werk van S. VAN HOOGSTRATEN voor. 

Ik zal er hier eenige opnoemen S) : 

Inventaris SYBILLA VORSTIUS, huisvr. van JACOB. LODEWI]CXSZ VERBEEK, te 
Leiden 13 Dec. 165°, de 2 eonter/eitsets van haer en haren man gemaekt door 
Hoogstraten. Dit moet zeer vroeg werk van SAMUEL, of anders werk van zijn vader 
zijn, welke opmerking ook geldt voor de twee schilderijen welke in 1647 werden 
verkocht en toen f 8.- en j 14 - 5 opbrachten. Het laatste behoorde aan ABR. 
VAN BEI]EREN en REYN. V. D. LAECK beyde schilders. 

Verkooping C. DE PUTTER, den Haag, 23 act. 1668. Een conterfeitsel van 
S. HOOCH(STRATEN?) / 30.- een perspectyff van HOOCHSTRATEN / 180,-, dat eerst 
was opgehouden voor f 200.-

1) In zijne Gallerie des Peintres. Paris 1792. 
2) Blz. 741. 
3) Alles volgens mededeeling van Dr. A. BREDIUS. 
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Inventaris JAN JANSZ VAN RHIJN, 14 April 1668, te Leiden overleden. 

No. 37. Een rommelpot door HOOCHSTRATEN. 

Inventaris vaI.1 ABIGAEL VAN BRAECKEL, wed. van za: HENDRICK VAN WEGE 

en laetst van Mr. GHIJSBRECHT VAN HOGENHOUCK. Delft 1675. 
Het conterf. van Mr. GHIJSBRECHT VAN HOGENHOUCK ende ABIGAEL VAN 

BRAECKEL. Het conterf. van HERMANNDS WILLICK. De conterfeitsels van ERNST 
en JACOBUS VAN HOGENHOUCK. 't Conterfeitsel van EGBERT VAN BRAEKEL, allen 

door HOOCHSTRATEN. 

28 Maart 1680 transporteert de vermaarde Delfschen Plateelbakker ABR. DE 
COOGE een aantal schilderijen, waaronder een trony sijnde em Harderin, van 

HOOGSTRATEN f 50. 

Inventaris THOMAS ROBIJN, den Haag 1684. Twee capitale stucken van 
HOOCHSTRATEN, sijnde een Mariabeelt en een halletje met een Juffrouw voor de 
spiegel. In 1693 werden deze stukken op j 28 getaxeerd. 

Teekeningen van zijne hand, vindt men in het Museum BOYMANS te Rotterdam 
en in verschillende particuliere verzamelingen. Mr. A. D. DE VRIES ontdekte dat de 
beroemde teekening La mort de la Vier~e uit het kabinet DE VOS, die aan REMBRANDT 
werd toegeschreven, werk van HOOGSTRATEN was. 1) Door KRAMM worden drie teeke
ningen vermeld, die voor vrij hooge prijzen werden verkocht. Uit een en ander blijkt, dat 

hij een verdienstelijk teekenaar was. 
Ook in verschillende buitenlandsche ~,1 usea worden teekeningen van hem gevonden 

o. a. twee in het kabinet te Dresden, een besnijdenis en eene afneming Va1t het kruis, 
gem. S. V. HOOGSTRATEN 1650. Buitengewoon Rembrandtt'ek zegt Dr. BREDIUS. Onge
merkt zou men ze licht aan Rembrandt zelf toeschrijven. 

Het Museum te Brunswijk heeft eene teekening, gem: S. V. HOOGSTEATEN 1649, 
verbeeldende Een engel die weg vliegt van het offer van Manoch. Insgelijks zeer Rem
brandtiek, breed met de pen en mooi lichteffect, en nog 3 andere teekeningen van H. 
van minder allooi. 

Verder vind men teekeningen van hem in de Musea van Berlijn, Dresden en 
Weenen en ook in groote particuliere verzamelingen in het buitenland, 0: a. in die van 
VON BERCKERATH te Berlijn. 

Van zijn etswerk zijn vele proeven tot ons gekomen. Ik heb reeds gewezen op 
de etsjes voorkomende in zijne SCh001te Rosaliin en zijn eigen portret voor zijne Hooge
school der Schz'lderkonstj terwijl de meeste etsen welke in de door hem geschreven werken 

1l O. H. 1883, blz. 294. noot. 

19· 
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voorkomen van zijne hand schijnen te zijn. Door Mr. A. D. DE VRIES worden verschil
lende etsen genoemd, die korter of langer als werk van REMBRANDT hebben gegolden. 
Ook KRAMM spreekt van verschillende door HOOGSTRATEN vervaardigde etsen 1) waarvan 
wel de meest bekende de in BALEN voorkomende portretten van BLYENBURG, MUYS V:AN 
HOLYen MARGARETHA GODEWIJK zijn. 

Mr. P. S. SCHULL oppert de vraag of HOOGSTRATEN grooter schilder of dichter 
zou zijn geweest. Wij zullen ons daarin niet verdiepen; maar zeker is het dat hij een 
buitengewoon bekwaam en werkzaam man is geweest, wiens naam als kunstenaar wellicht 
hooger zou zijn aangeschreven, wanneer hij zijne krachten minder verdeeld had. 

Dordrecht, Juni 1889. 

I) op blz. 730 en 740. 
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